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Høringssvar — Evaluering av bokavtalen

Kommentarer

D(o 9-(23 oglo

STUDENTENES LANDSFORBUND ER EN INTERESSEORGANISASJON
FOR STUDENTER VED UN1VERSITETER OG HØGSKOLER I NORGE

Totalt 1 side(r)

Studentenes Landsforbund (StL) er Norges største studentorganisasjon og representerer over 100 000
studenter ved norske høgskoler og universitet. Vi takker for muligheten til å bli hørt og ønsker med
dette å gi noen kommentarer til høringen i forbindelse med evalueringen av bokavtalen.

Campusbokhandlere
Studentenes Landsforbund (StL) er opptatt av at en skal ha god tilgang på fagbøker til alle studenter,
uavhengig av om de befinner seg i en stor by eller i distriktene. Slik utviklingen er beskrevet i
evalueringen av bokavtalen tolker StL det slik at en kan stå i fare for at bokhandler i distriktene kan bli
utkonkurrert av nettbaserte tilbud. Siden det også finnes mange vitenskaplige bokhandler i distriktene
er dette en problemstilling som er relevant for utdanningssektoren.

I en slik problemstilling mener vi Departementet må ta stilling til hvorvidt fagbokhandlere er noe som
er ønskelig i en studiekvalitetskontekst, og vurdere om disse bidrar til å øke studiekvaliteten og
attraktiviteten til de mindre studiestedene. Eksempelvis vil studenter alltid ha behov for å kjøpe
faglitteratur utenfor eget pensum, og det er vanskelig å få oversikt over faglitteratur i en
nettbokhandel. En bør ha grundige analyser på hva et bortfall av fagbokhandlere i distriktene kan si
for høyere utdanning.

Publiseringspråk i faglitteraturen
StL vil gjerne benytte anledningen til å påpeke problemstillingen med publisering på engelsk og norsk.
Innenfor de forskjellige fag kan det være behov for enten mer publisering på norsk eller engelsk. En
bør være oppmerksom på at finansieringsordningene for vitenskaplig publisering kan medføre en
dreining av publiseringsspråket. Derfor bør en søke informasjon om hvordan finansieringssystemet
innvirker på publiseringsspråk, og hvordan behovet innenfor forskjellige fagfelt er i dag.
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